Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ковин
ОПШТИНСКА УПРАВА КОВИН
Број: 404-111/2019-IV
Дана: 12.11.2019. године
Ковин, ул. ЈНА бр. 5
Тeл/факс: 013/744-900
ВТ-Н
На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку број 404-111/2019-IV – Набавка
опреме за ПУ ''Наша радост'' Ковин, на питањa постављенa од стране потенцијалног
понуђача, даје одговорe:
ПИТАЊA
Molim Vas da nam odgovorite na sledeća pitanja za Partiju 7 – Nabavka klima uređaja:
1. Definišite potrebnu dužinu instalacija od unutrašnje do spoljašne jedinice klima uređaja
(12000 BTU i 18000 BTU).
2. Da li postoji obezbeđen električni priključak za napajanje klima uređaja i na kojoj
udaljenost se nalazi od mesta predviđenog za montažu klima uređaja?
3. Na kojoj visini se montiraju klima uređaji (informacija za svih 13 komada)?
4. Kako se rešava odvod kondenza od spoljašnih/unutrašnjih jedinica (moguće izvesti na
sledeći način: sprovesti kondens fleksi crevom do slivnika, ostaviti kondenz nerešen,
sprovesti PVC cevima u odgovarajuće slivno mesto)?
5. Definisati debljinu i tip zida (beton, opeka, Ytong) koji se buši radi montiranja klima
uređaja (veza spoljašnje-unutrašnje jedinice).
6. Definisati tip izolacije koji se koristi za izolovanje bakarnih cevi za povezivanje spoljašnjeunutrašnje jedinice (halogen free)?
7. Da li se instalacija postavlja u PVC kanalice ili ukopava u zid – štemuje ili ostavlja fiksirano
na površinu zida?
ОДГОВОРИ
За Партију 7 – Набавка клима уређаја:
1. Потребна дужина инсталације, износи мин. 3 м.
2. Постоји обезбеђен електрични прикључак, који се налази у близини места предвиђеног
за монтажу клима уређаја.
3. Клима уређаји се монтирају на висини до 4 м у приземљу (9 клима) и на висини до 2,5 м
на спрату (4 клима).
4. Одвод конденза спровести ПВЦ цевима.
5. Зид је од опеке, дебљине 25-30 цм.
6. Изолација мора да буде од незапаљивог материјала.
7. Инсталација се поставља у ПВЦ каналице.
У складу са одредбама члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (Службени гласник
РС, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) одговор се у року од три дана од дана пријема захтева
објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

С поштовањем,

ЗА КОМИСИЈУ
Золтан Јухас, члан

